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LOT 
 

Hier zit ik dan. In onze 
gedeeltelijke lockdown met 
mijn schrijversblok. Van de 

hoofdredacteur moet ik snel 
mijn bijdrage aan de Brug leveren. Het kan 
nog net.  
 

Maar ik zit totaal op slot. Weet niet zo gauw 
wat te schrijven.  
 

Voorzitters van andere afdelingen geven 
vaak in hun voorwoord kort aan wat er in 
het vervolg te lezen valt. Van deze 
dubbelop houd ik niet zo.  
 

Om wat inspiratie op te doen heb ik het 
Groene Boekje, de Woordenlijst  
Nederlandse taal, opgeslagen bij het woord 
slot.  
 

Ik tel onder slot 101 woorden die met slot 
beginnen, van slotaanval tot slotzuster. Bij 
velen heb ik wel associaties die actueel 
zijn. 
 

Slotapplaus; Het is al te lang geleden dat 
we in de KOM met een staande ovatie om 
een toegift vroegen. 
 

Slotbalans; Het was niet mogelijk om een 
algemene ledenvergadering te houden om 
deze op te maken over het afgelopen jaar. 
 

Slotrace; Trump en Biden in een niet al 
verkwikkend slotdebat met een duidelijke 
slotstand. 
 

Slotklassement: De grote wielerrondes die 
tot op de slotklim, slotoffensief en 
slotminuut spannend waren. 

Slotpoort; De kasteel in- en uitgang. Het 
robuuste bolwerk zorgde voor veiligheid en 
met de slotgracht erom werd de vijand 
buitengehouden. Nu nog moeten we die 
veiligheid inbouwen in ons huis en de 
digitale systemen. Wees alert op indringers. 
 
Slotliefdes; Een woord dat niet in de lijst 
staat. Toch ben ik ze tegengekomen van 
Parijs tot Budapest. De bruggen 
volgehangen met hangsloten, door  
geliefden bevestigd als teken van hun 
verbondenheid.  
 
De eeuwigheid daarvan werd gesymboli-
seerd door het weggooien van de sleutel in 
de rivier. In Parijs dreigde de brug door te 
zakken onder het gewicht van de sloten. De 
gemeenteambtenaren hebben de 
slotenbrug bevrijd. 
 
Slotklank; Dit jaar zullen we niet afsluiten 
met oorverdovend vuurwerk. Best fijn om in 
alle rust afscheid te nemen van een 
turbulent 2020. 
 
Slotzusters; Hun stilte in het slotklooster zal 
alleen onderbroken worden door gebeden 
en zang. In alle rust werken zij toe naar de 
komende Kerst. Ook zij volgen het bekende 
verhaal, dat een prachtig slotakkoord heeft 
met de geboorte van het kind in alle 
eenvoud.  
 
Laat dit niet het slot zijn, maar een nieuw 
begin. 
 
Bij slot van rekening, hier is het 
slot! 
 
Ad Driessen, voorzitter.
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• Juni 
 

di 16 juni - ontspanningsactiviteit (bingo + 
verloting + muziek) 14.00 - ca. 16.00 uur 
 

ma 22 t/m za 27 juni - vakantieweek  
Hotel Ruimzicht Zeddam 

 

• September 
 

di 15 september - ontspanningsactiviteit 
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

• Oktober 
 

di 20 oktober - ontspanningsactiviteit (1/2 
bingo + verloting + muziek) in De Rank 
14.00 - ca. 16.00 uur 
 

 November 
 

di 3 november - modedag Vander Klooster 
Boskoop ca. 8.00 - 17.00 uur 
 

do 12 november - ALV met o.m. 
beleidsplan 2021 + thema middag in De 
Rank 14.00 - 17.00 uur 
 

di 17 november - ontspanningsactiviteit 
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

 December 
 

Do 10 december - dagtocht kerstmarkt 
Duiven 
 

wo 16 december - Kerstlunch in De Rank 
12.00 - ca. 15.00 uur 

  

Wegens het 
coronavirus zijn alle 
activiteiten tot 3 april 
geannuleerd. 
 
De dagtocht van 2 april 
naar Van Noppen 
wordt verzet naar een 
andere datum. Alle 
aangemelde 

deelnemers worden 
hierover geïnformeerd.  
 
Hou dus vooral (via de 
website en uw e-mail). 
de aankondigingen in 
de gaten  
 

 

 

 
Wegens het 
coronavirus 
zijn ALLE  
KBO-activiteiten  
tot nader bericht 
GEANNULEERD 
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Staaroperatie (cataractoperatie) 
 

Bij een staaroperatie vervangt de oogarts de 
troebele lens door een nieuwe heldere lens van 
kunststof via een klein gaatje in het oog. De 
oogarts opereert altijd maar 1 oog per operatie. 

 

Omdat het gezichtsvermogen bij staar langzaam achteruitgaat, bepaalt de oogarts 
in overleg met de patiënt het moment van operatie. Ziet de patiënt niet meer 
genoeg voor dagelijks werk of hobby’s? Dan kan het tijd zijn voor een staar-
operatie. 
 
Een staaroperatie is in de regel een operatie die weinig risico's kent, ook op hoge 
leeftijd. De oogarts bespreekt het resultaat dat de patiënt kan verwachten van 
tevoren met de patiënt. 
 

Meer over staaroperatie 
 

Gezichtsscherpte na de operatie 
 

Het is erg wisselend wat mensen na een staaroperatie kunnen zien. Sommige 
mensen kunnen 1 dag na de operatie al goed zien, anderen na een paar dagen of 
soms pas als er een brilaanpassing gedaan is. Dat is afhankelijk van vele factoren. 
In de regel is op de polikliniek al een verwachting uitgesproken. Soms is sprake 
van een vooraf onvoorziene aandoening die de eindscherpte of het genezings-
proces beïnvloedt.  
 
De oogarts zal in ieder geval met het inbrengen van de nieuwe kunststoflens 
proberen het zicht weer zo scherp mogelijk te laten zijn. Ook zal de arts 
proberen de benodigde brilsterkte na de operatie zoveel mogelijk te verminderen, 
zodat de patiënt minder afhankelijk is van een bril. Een (lichte) veraf bril en/of een 
leesbril blijven echter vaak alsnog nodig. 
 

Type lenzen 
 

Het behandelend team bespreekt met de patiënt op de polikliniek welk type 
kunststoflens het meest geschikt is. Er zijn 3 verschillende type lenzen mogelijk ter 
vervanging van de oude lens:  
 

‘Sferische’ lens 
 

Dit lenstype is meestal de logische keuze en wordt het meest gebruikt.  
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‘Torische’ lens 
 

Dit lenstype kan gebruikt worden bij mensen met een (hoge) cilindersterkte van 
het hoornvlies. Torische lenzen proberen de cilindersterkte zoveel mogelijk te 
reduceren, waardoor de kans op het niet meer nodig zijn van een vertebril na de 
staaroperatie toeneemt. 
 

‘Multifocale’ lens 
 

Multifocale lenzen bevatten ook een leesgedeelte. Multifocale lenzen zijn bedoeld 
voor mensen die, zowel voor veraf als dichtbij kijken, zo min mogelijk afhankelijk 
willen zijn van een bril. Deze lenzen zijn nog in ontwikkeling en hebben behalve 
voordelen ook nadelen. Ze zijn slechts voor een beperkte groep mensen geschikt. 
Torische lenzen en multifocale lenzen zijn zogenaamde ‘premiumlenzen’. Dit zijn 
speciale lenzen die (in principe) niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. 
Bovendien zijn het lenzen die niet voor iedereen nodig of geschikt zijn. 
 

Brilsterkte 
 

Welk lenstype u ook kiest, uw oogarts kan nooit de garantie geven dat u geen bril 
meer nodig heeft na de operatie. Dit geldt ook als u een ‘premiumlens' krijgt 
waarvoor u zelf moet bijbetalen. Ondanks dat wij goed getrainde ‘biometristen’ 
hebben en de beste meetapparatuur en rekenformules gebruiken om de sterkte 
van uw nieuwe lens te berekenen, kan het eindresultaat altijd afwijken van het 
berekende en beoogde resultaat. Hierdoor kan het toch mogelijk zijn dat u alsnog 
een bril nodig heeft na de ingreep. 

 
De waarheid 
 

Wat heeft iedereen toch tegen ambtenaren? Die mensen doen toch helemaal 
niets! 
 

Eerste Hulp 
 

Op de afdeling Eerste Hulp 
wordt een zwaargewonde man 
binnen gebracht ’Naam?’, informeert de verpleegster. ’Jan Jansen’, antwoordt de 
man. 
 

’Getrouwd?’ vraagt de verpleegster. Waarop de man antwoordt: ’Nee nee, 
gewoon een ongeluk met de motor.’ 
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Uitleg over de Herfst 
 

Voor de weerkundigen begint de 
herfst op 1 september. Rond 23 
september begint de astronomische 
herfst. Officieel gaat de herfst in op 21 
september. 
Rond 23 september staat de zon 
precies boven de evenaar waardoor 
dag en nacht overal op aarde even 
lang duren. Daarom begint de herfst 
meestal op 22 of 23 september. 
Officieel loopt de herfst van 21 
september tot en met 20 december. 
Volgens de klimatologische indeling is 
de herfst al op 1 september begonnen 
en duurt het seizoen tot met 30 
november. 
 
Schrikkeljaar 
 

De andere seizoenen beginnen 
meestal op de 21e. Dat komt onder 
andere doordat de baan van de aarde 
geen cirkel is. De verschillende data 
zijn het gevolg van het schrikkeljaar.  
Eens in de vier jaar telt een jaar, het 
schrikkeljaar, een dag meer dan de 
andere jaren. In het begin van de 
twintigste eeuw viel de eerste 

herfstdag enkele keren zelfs op 24 
september, het laatst in 1931. 
 
Wintertijd 
 

De wintertijd gaat pas in het laatste 
weekeinde van oktober in. Dat sluit 
beter aan bij het weer omdat het in 
deze tijd nog prima nazomerweer kan 
zijn.  
 

Op de eerste dag van lente en herfst 
duren dag en nacht overal even lang 
(Bron: Meteosat MSG) 
 

Nazomer 
 

Het weer stoort zich niet aan deze 
data en tot 
laat in de 
herfst kan 
het nog 
zomers zijn. 
Zelfs in 
oktober zijn 
de laatste 
jaren in ons 
land nog regelmatig temperaturen  
gemeten tussen 20 en 25 graden. 
 

Depressies 
 

Wel worden de verschillen in 
temperatuur tussen het noordelijk 
halfrond en de tropen steeds groter. 
Hierdoor kunnen zich diepere 
depressies vormen die veel wind 
veroorzaken. Een heel rustig en 
nevelig weertype is echter ook 
karakteristiek voor het najaar.    

 Bron: KNMI 

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/seizoenen
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/seizoenen
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Wat er vroeger te 
beluisteren viel op de 
Nederlandse radio 

 

In de jaren vijftig kon men luisteren 
naar de Bonte Dinsdagavondtrein, 
een programma met Nederlandse 
lichte muziek en kleine conferences 
van cabaretiers (o.a. Toon Hermans). 
 
Dit radioprogramma was zeer 
populair en velen bleven ervoor thuis. 
Zo ook voor het radioprogramma 
Negen heit de klok waar Alexander 
Pola samen met Jan de Cler 299 
afleveringen van verzorgde.  
 
Ook de belevenissen van de familie 
Doorsnee, met o.a. Ko van Dijk, 
werden op de voet gevolgd.  

 
De hoorspelen die 
uitgezonden 
werden waren 
zeer geliefd en  

’s avonds zat de hele familie rondom 
de radio geschaard te luisteren naar 
Paul Vlaanderen en zijn avonturen 
als inspecteur van politie.  
Paul Vlaanderen werd razend 
populair en tot ± 1966 hield hij de 
luisteraars in zijn ban.  
 

Ook Sprong in het heelal (een science 
fiction verhaal), naar een boek van 
Charles Chilton, werd ademloos 
gevolgd.  
 
In 1978 zond Adje Bouwman een 
Nederlandse vertaling uit van The 
War of the Worlds (hoorspel) naar 
het boek van H.G. Wells uit 1898, 
zonder een telefoonnummer voor 
nazorg open te stellen! In 1938 ging 
dit wel anders. 
 

Op 30 oktober van dat jaar werd dit 
hoorspel, 
geproduceerd 
door Orson 
Welles, 
uitgezonden in 
Amerika en 
veroorzaakte 
een enorme 
paniek onder 
de bevolking.  
 

Orson Welles 
had de Britse hoofd-steden uit het 
boek namen van Amerikaanse steden 
gegeven en speelde in het hoorspel 
een nieuwslezer die zo realistisch 
klonk dat de luisteraars met 

◄  Jan van Ees 
speelde Paul 
Vlaanderen van 
1946 t/m 1966 

http://www.seniorplaza.nl/hfd.%2008%20-%20Philips%20radio%20B.jpgIn
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tienduizenden hun huizen 
ontvluchtten, ondanks diverse 
mededelingen dat het om een 
hoorspel ging! 
 

Orson Welles had als nieuwslezer ─ 
met zijn diepe expressieve stem ─ die 
beelden bij die luisteraars 
opgeroepen en daarmee het 
beruchte voorbeeld geleverd van de 
onvoorspelbare macht van het 
medium radio.  
 

Mr. G.B.J. 
Hilterman hield 
ons vanaf 1956 
wekelijks op de 
hoogte van de 
toestand in de 
wereld (radio-
commentaar op 
de wereld-
politiek) en 

Meyer Sluiser gaf commentaar op het 
nieuws.  
 

De groenteman vertelde ons wat we 
moesten eten, Moeders wil was wet, 
en de arbeidsvitaminen vrolijkte 
menigeen op. 
 

Half Nederland was ’s morgens vroeg 
uit de veren om onder piano-
begeleiding ochtendgymnastiek te 
doen, vooral bij de dames was dit 
programma erg populair.  
 
De walsen van Johan Strauss 
streelden regelmatig onze oren en de 

liefhebbers van opera en operette 
kwamen niets tekort, ook het 
Nederlandse Metropool orkest onder 
leiding van Dolf van der Linden was 
zeer geliefd bij de luisteraars die 
genoten van deze lichte muziek. 
 

In 1962 begon de 
AVRO met het 
uitzenden van het 
programma 
Muziek Mozaïek.  
 

Willem Duys 
presenteerde dit programma, dat 
legendarisch werd, en hij zou dit 37 
jaar blijven doen.  
 

Men noemde het een ’heilige mis 
voor uitslapers’ dat de luisteraars het 

echte zondag-
ochtend gevoel gaf.  

 

Willem Duys en 
zijn programma 

Muziek Mozaïek 
genoten een zeer 

grote populariteit.  
 

Dit programma is voor zover bekend 
het langst lopende radioprogramma 
dat Nederland ooit heeft gekend.  
 

Geen radioman heeft meer  
voor de lichte en klassieke muziek 
gedaan in ons land dan Willem Duys. 
 
 
 

http://www.seniorplaza.nl/Hfd.%2008%20-%20Willem%20Duys.jpgIn
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Verschijningsdata KBO-PCOB Magazine / De Brug 

 

Mocht u zich vervelen in deze covid-19 tijden,  

 

kopieer dan deze link ▼ naar uw Pc, en speel 10-tallen verschillende spelletjes. 
 

https://www.plusonline.nl/spellen  
 

Veel plezier ermee. 

 Dag/maand        KBO-PCOB Magazine  KBO De Brug  

    
 25  november december  2020  nr.       10 nr. 6 ☺ 

 27  januari jan./febr.   2021  nr.          1 nr.        1 ☺ 

 24  februari  maart  nr.          2   

 24  maart april  nr.          3  nr.        2 ☺ 

 21  april mei  nr.          4   

 26  mei juni  nr.          5  nr.        3 ☺ 

 30  juni juli  nr.          6   

 25  augustus aug./sept.  nr.          7 nr.        4 ☺ 

 29  september oktober  nr.          8   

 27  oktober november  nr.          9 nr.        5 ☺ 

 01  december december  nr.        10 nr.        6 ☺ 

https://www.plusonline.nl/spellen
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Ze beginnen het journaal altijd met 
goedenavond en leggen daarna uit 
waarom het niet zo is 
 

Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar 
niets vanzelf 
 

Een huisarts weet van veel dingen een 
beetje 
 

Een specialist weet van een beetje heel 
veel 
 

Ik ben een super genie: ik weet van 
niks ALLES 
 

Bij vlagen ben ik geniaal… Helaas is het 
hier altijd windstil! 
 

De maatschappelijke ladder is voor de 
meeste mensen een huishoudtrapje 
 
Ik ben nog steeds vrijgezel. M'n 
schoonouders konden geen kinderen 
krijgen 
 

U bevindt zich in de sneltrein naar 
Eindhoven. Deze trein stopt niet te 
Best 

Het was een reusachtig klein mannetje 
 
Stel niet uit tot morgen wat je volledig 
kunt vermijden 
 

De tandarts trok met zijn been  
 

Bij een gewonnen proces  
zegt de advocaat: ‘Wij hebben 
gewonnen.’ Bij een verloren  
proces: ‘U hebt verloren’ 
 

Ik kan het niet hebben als iemand me 
zegt dat ik niet tegen kritiek kan 
 
Een wens voor mijn kinderen... Dat ze 
rijke ouders mogen krijgen… 
 
Als er geen alternatief is, is er ook geen 
probleem 
 

Het zag er zwart van de witte kippen 
 
Politieagent: ‘Vooruit jullie, achteruit’ 
 
In Zandvoort wonen veel Katholieken: 
Je ziet overal bordjes ‘Rooms’ 
 
De enige plaats waar succes voor 
werken komt is het woordenboek 
 
Verpleegster:  
‘Mijnheer Jansen,  
word eens wakker,  
u moet  
uw 
slaaptabletten 
innemen’  
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Tropenjongen / Sanatan de Jongh Swemer 

De auteur vertelt in dit autobiografisch boek over zijn jeugd in Indië en 
over de eerste periode in Nederland. Er verschijnen regelmatig boeken 
over de Japanse bezetting in het voormalig Nederlands-Indië. De 
kwaliteit van deze publicaties wisselt heel erg. Maar van ‘Tropenjongen’ 
kan gesteld worden dat het een goed en vlot geschreven verhaal is 
over deze moeilijke periode. De schrijver is een jongen van twee jaar 
oud als hij met zijn jongere broer en zijn moeder in een Japans burger-
interneringskamp op Ambon terecht komt.  
 

De auteur put in deze autobiografie uit zijn jeugdherinneringen maar baseert zich ook op de 
verhalen van zijn moeder. Hij beschrijft zijn wederwaardigheden en ontberingen in vier 
kampen en de twee bombardementen die hij meemaakt op een zeer authentieke wijze. Voor 
de oudere lezers die de bezetting en de bersiap nog aan den lijve hebben ervaren zijn er 
veel herkenningspunten. Andere lezers krijgen een goed beeld van deze periode. 

 

Tot onze wegen scheiden / Emma Anna  
 

Ada groeit op in een strenggelovig gezin in een klein Zeeuws dorp. Haar 
ouders hebben besloten dat ze gaat trouwen met de zoon van een 
dominee maar Ada heeft haar twijfels. Zeker als ze Belen ontmoet, de 
zoon van een restauranteigenaar. Ze ontwikkelt een hechte vriendschap 
met Belen maar trouwt toch. Het huwelijk is een volslagen mislukking 
en als haar man ontdekt dat ze met Belen appt, mishandelt hij haar. Ada 
vlucht naar Belen en langzaam leert ze dat ze voor zichzelf kan kiezen. 
Maar Belen is bang dat Ada hem afwijst en durft geen relatie aan te gaan.  
 
Dit romantische verhaal gaat over mensen die voor zichzelf opkomen en zich niet de wet 
laten voorschrijven door de gemeenschap, wat de anderen er ook van vinden. Het is ook 
een roman over waarden en normen die vastliggen waardoor mensen in het nauw komen 
met hun eigen gevoel. Dit eigentijdse liefdesverhaal leest bijzonder plezierig, de karakters 
zijn geloofwaardig en de licht erotische scenes zijn volkomen op hun plaats. 
 

Tips aangeboden door Anne Terwisscha van de Bieb. 
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Voor de cijferfreaks wat Nieuweginse getallen 
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Belgische Grondverf! 
 

Laatst was ik in Antwerpen en terwijl ik op de bus wachtte, zag ik ’n Belg die zijn 
woning aan het schilderen was. 

 
De man stond boven op een ladder te schilderen en elke 

keer als zijn kwast droog was, klom hij naar beneden en 
doopte zijn kwast in de verfpot die beneden op de stoep stond.  

 
Nadat ik dat een tijdje had aangezien zei ik: ’Zeg meneer, u kunt 

de verfpot toch veel beter mee naar boven nemen? Dan hoeft u niet 
steeds naar beneden om uw kwast in de verf te dopen!’ 

  
De Belg kijkt mij medelijdend aan en zegt: ’Allee meneer, da zal 
niet goan hè. Das grondverf...’   
 

 

 

 
Moet dat zo lang duren? 
 

Vierentwintig jaar lang was Willem elke morgen op tijd op zijn werk geweest, nog 
nooit had hij een dag gemist.  
 

Vandaag was hij voor het eerst te laat en 
z’n baas had al tien keer op z’n horloge 
gekeken. 
 

Om half elf kwam Willem met z’n hoofd in 
het verband het kantoor binnen stappen.  
 

Hij miste enkele tanden en zei met een van 
pijn vertrokken gezicht:  
 

’Ik ben thuis van de trap gevallen.’  
 

’Zo,’ antwoordt z’n baas ongeduldig, ’en moet zoiets anderhalf uur duren?’  
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Maar 2 dagen Kerstmis! 

 

 
Wat is een Kerstgedachte?  
Kerstgedachte 2 dagen in het jaar, 
Wat mogen we ervan verwachten? 
Dat we lief zijn voor elkaar? 
 

 
Pais en vree voor iedereen, 

Vergeten en vergeven, 
Sommigen kunnen nergens heen, 

Is dit een kerstgedachte geven? 
 
 

Familie, eten en gezelligheid, 
We zijn allemaal lief voor elkaar, 
Maar deze liefde raken we weer kwijt, 
Tijdens alle andere dagen van het jaar!  
 

 
De kerken zijn bomvol, 

Iedereen is aardig voor elkaar, 
Maar de kerken klinken hol, 

Tijdens alle andere dagen van het jaar! 
 

 
Vergeef mij deze gedachte,  
Tijdens deze periode van het jaar, 
Maar kan je anders verwachten,  
Als men slecht 2 dagen per jaar 
Een lieve gedachte heeft voor elkaar!!!  

                                                                                                              
Bron: Rebora 
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Nu eten buiten de deur er (voorlopig?) niet in zit, hierbij een 
heerlijk kerstrecept om zelf te maken 
 

Ribeye met sherry-pepersaus  
 

Bij het hoofdgerecht voegen we gewoon nog 
wat extra peper toe, maar dan in de vorm van 
groene peperkorrels. We hebben namelijk een 
heerlijke sherry-pepersaus gemaakt en die 
serveren we bij deze rosé gebakken ribeye.  
 

Wat je nodig hebt voor 2 personen 
 

 Boter 

 1 sjalot, gesnipperd 

 200 ml sherry (voor de liefhebbers: bijvoorbeeld een Amontillado of Oloroso 
De Oloroso kun je ook perfect bij het gerecht serveren in een wijnglas in 
plaats van rode wijn) 

 2 el kalfsfond (ik gebruik de Lacroix touch of taste, goed spul en werkt erg fijn 
In ieder geval verkrijgbaar bij AH) 
200 ml slagroom 

 1-2 el groene peperkorrels (van Carbonell, staat niet bij de specerijen maar 
vaak bij de kappertjes), afgespoeld 

 gemalen zwarte peper 
2 ribeye steaks, kamertemperatuur  

 (Maldon) zeezout  
 

Wat je gaat doen 
 

De sherry-pepersaus kun je helemaal voorbereiden en opwarmen op het moment 
dat je de ribeye steaks in de pan hebt liggen. Verhit een klontje boter in een 
steelpan en fruit hier de sjalot in totdat deze glazig ziet.  
 

Schenk de sherry en 1 el kalfsfond erbij en laat inkoken tot een derde. Schenk 
daarna de slagroom erbij en 1 tot 2 eetlepels groene peperkorrels. Afhankelijk van 
hoe ‘peperig’ je de saus wilt hebben (ik ging voor 2 eetlepels).  

 
Laat ongeveer 10 minuten pruttelen op medium vuur terwijl je geregeld met een 
garde klopt totdat de saus is ingedikt en breng op smaak met royaal wat gemalen 
zwarte peper en eventueel wat extra kalfsfond. 

http://www.ah.nl/producten/product/wi237266/lacroix-touch-of-taste-kalfs
https://www.francescakookt.nl/wp-content/uploads/ribeye-met-sherry-pepersaus-2.jpg
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Zorg dat de steaks echt goed op kamertemperatuur zijn, want als deze nog te koud 
zijn krijg je taai vlees. Zet een koekenpan op het vuur met een flinke klont boter. 
Als de boter ophoudt met pruttelen schenk je er nog een scheut olijfolie bij. Laat 
de steaks in het vet glijden en bak 3-4 minuten (afhankelijk van hoe dik ze zijn) aan 
een zijde zonder om te draaien. Daarna omdraaien en ook de andere zijde bakken.  
 
Haal ze daarna uit de pan en laat ongeveer 5 minuten rusten in aluminiumfolie. 
Zorg dat je in de tussentijd de saus hebt opgewarmd. Snijd de steaks in plakken, 
bestrooi met een klein snufje zeezout en serveer idealiter op warme borden (even 
opwarmen in de oven bijvoorbeeld) met de saus. 
 
Wat serveer je erbij: maak vooraf een salade 
van romaine sla, tomaat, komkommer en 
geblancheerde boontjes of haricot verts en 
breng op smaak met een vinaigrette of een 
dressing van olijfolie, balsamico, peper en 
zout.  
 
Smakelijk eten!  
 

 

 
Beste leden, ik geef het nog 

maar even aan. Mocht u 
zich, door covid-19 of 

anderszins eenzaam voelen, 
of heeft u behoefte aan een 

gesprek?  
 

Bel dan gerust onze 
Ouderen Info Lijn van 

maandag tot vrijdag via 
030 - 34 00 600  

(tussen 9:00 en 17:00 uur). 
 

 
Ga voor het laatste covid-19 nieuws naar de pagina van het RIVM: 
https://www.rivm.nl/coronavirus of bel met het landelijk informatienummer van 
de Rijksoverheid: 088 - 1351. 

      Bron:  

https://www.rivm.nl/coronavirus
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Herfstimpressie ▼ park Oudegein / foto: Ad Vos 

 

Niet iedereen zal het weten maar onze voorzitter Ad Driessen, is bepaald geen 
onverdienstelijk tekenaar. Zie hierbij de mooie tekening van zijn hand uit 1996. Hij 
zou er eigenlijk eens een expositie aan moeten wagen. Dan kunnen we er allemaal 
van genieten! 
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Telefoonnummers  
voor het melden  

van verlies of diefstal  
en blokkering van je pas 

 per bank: 

 

Vanuit Nederland 

ABN Amro 0900 0024 

ING 020 22 88 80 0 

Rabobank 088 722 67 67 of je eigen Rabobank 

Overige banken 0800 0313 (Bankpassen Meldcentrale) 

  
 

Vanuit het buitenland 

ABN Amro +31 10 241 17 20 

ING +31 20 22 88 80 0 

Rabobank +31 88 722 67 67 of je eigen Rabobank 

Overige banken +31 88 385 53 72 (Bankpassen Meldcentrale) 

 
De nummers zijn vaak 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bereikbaar. Het is handig om dergelijke nummers 
in je mobiele telefoon op te slaan. Doe in geval van 
diefstal, verlies en fraude ook altijd aangifte bij de 
politie.  
 

Tip: Bij de meeste banken kun je je betaalpas ook weer 
deblokkeren via de mobiel bankieren-app.  
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U maakt kans op 25 euro als u meespeelt 
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Horizontaal: 1 vermogend man 6 tuinkruid 12 duizend gram 13 zuidvrucht 14 Europees 
kampioenschap 16 tekenmateriaal 18 bundel 19 milligram 20 klank 23 verminderd met 25 
0ude vrouw 27 bede 29 slim dier 30 Afrikaans dier 31 oosterlengte (afk.) 32 Londense taxi 
34 zijden stof 35 persoonlijk vnw. 37 Chinees-Indisch gerecht 39 een doelpunt maken 42 
schaaldier 45 pl. in Duitsland 46 beroep 48 boerenplaats 49 Sint (afk.) 50 weg tussen bomen 
52 dominee (afk.) 54 laboratorium 56 gravin van Holland 57 Verenigde Staten van Amerika 
59 zat 60 filmspeler 61 bast v.e. boom 62 Algemene Ouderdomswet (afk.) 63 sprekende 
vogel 65 watervlakte 66 uitroep van afkeer 67 namiddag (afk.) 69 wintersport 72 titanium 
(afk.) 73 landbouwer 76 postbedrijf 77 zeeboezem 79 wakker maken 81 pl. in Gelderland 83 
voertuig 84 editie (afk.) 86 tweetal 87 dierengeluid 89 zoon (afk.) 90 spelleiding 92 
succesnummer 94 naaigerei 96 genodigde 97 vreemde taal 99 hoffeest 100 bijwoord 101 
kostuum 102 deel v.e. vis 104 franco (afk.) 105 melodie 107 telwoord 110 land in Afrika 111 
vaststellen. 
 
Verticaal: 1 vogel 2 kosten koper 3 luiaard 4 wier 5 melkvet 7 deel v.e. schietschijf 8 
loofboom 9 persoonlijk vnw. 10 gereed, 11 goedgehumeurd 15 fris 17 met ingang van 18 
vervoermiddel 19 deel v.e. kledingstuk 21 omzetbelasting 22 voetbalclub uit Nijmegen 24 
gewoon 25 uitroep van opluchting 26 per expresse 28 naar beneden gaan 30 schoeisel, 33 
ontvangstbewijs 34 lichte klap 36 tevens 38 herkauwer 40 onderaardse grafkamer 41 snelle 
loop 43 gravure 44 verbond 46 nagerecht 47 biljartstok 49 een klap geven 50 vaste 
verblijfplaats 51 soort hout 53 Japans hapje 55 soort belasting (afk.) 56 alstublieft (afk.) 58 
tennisterm 59 bewust onbeschonken bestuurder 64 oktober (afk.) 65 duw 58 deel v.e. 
vaartuig 70 vijandelijke inval 71 kerkelijke straf 74 in orde 75 theatershow 77 baksel 78 
uitroep van verrassing 79 echo 80 nieuw (Lat.) 81 soort fiets, 82 kleine sinaasappel 85 
overeenkomst 86 aanwijzend vnw. 88 zeer 89 smeersel 91 Gedeputeerde Staten 92 
afzetting 93 ten name van 95 water in Noord-Brabant 97 blijk van erkentelijkheid 98 pagina 
op internet 101 klein kind 103 teugje 105 doctor (afk.) 106 en omstreken 108 en anderen 
109 Nederland (afk.). 
 

28 1 36 21 96 86 64 42 
 

 

De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met een prijs 
van € 25,--. De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende ‘Brug’. Er is geen corres-
pondentie mogelijk over de uitslag. Geef bij de oplossing s.v.p. uw banknummer door dan 
kunnen wij de prijs aan u overmaken. Veel succes! 
 

Stuur uw oplossing tot uiterlijk 10 jan. 2021 aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
 

De oplossing van de puzzel uit De Brug 4-2020 is: ‘Noordpool’, en is gewonnen door dhr. 
J. Terpstra. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt. 

mailto:advos@casema.nl
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